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Homologações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, tendo em vista a
realização do Processo licitatório, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO n° 015/2022, resolve HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro Oficial, autorizando o Registro de
Preços para futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR envolvendo
processamento de roupas e tecidos em geral para atender as necessidades do Hospital Municipal
Waldemar Ferreira de Araújo de Teofilândia/BA, o qual foi ADJUDICADO o objeto em 29/07/2022, junto a
empresa abaixo identificada:
LOTE
001

EMPRESA
VALOR GLOBAL DO LOTE
HOSPITAL GERAL FERREIRA FILHO LTDA , com sede a AV. R$ 66.600,00
Getulio Vargas, nº 469 – centro - Serrinha - BA – CEP
48.700.000 inscrita no CNPJ nº 10.159.361/0001-39
Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados, observadas as

prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima identificada, convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preço
na sede da PREFEITURA no prazo de 05 dias, a contar desta publicação, devendo apresentar todas
as CND de Regularidade Fiscal e trabalhista. Sendo a recursa injustificada em assinar a ata de
registro de preço passível de sanção prevista no Art 7º da Lei 10.520/2002.
Registre-se, cumpra-se, publique-se e Lavre-se a Ata de Registro de Preço.
Teofilândia, 03 de Agosto de 2022
Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal de Teofilândia

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 08 /2022

Dispõe sobre o processo eleitoral da representação da
sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS, Biênio 2022-2024.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Teofilândia, Bahia, em reunião ordinária
realizada em 01 de junho de 2022 e no uso das suas atribuições regimentais:

Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS, e suas alterações;
Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que dispõe
sobre a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Resolução nº 27, de 19 de setembro de 2011, do CNAS, que caracteriza
as ações de assessoramento e de defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência
Social;
Considerando a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS, que define os
parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de assistência
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos
Conselhos de Assistência Social;
Considerando a Resolução nº 6, de 21 de maio de 2015, do CNAS, que regulamenta
entendimento acerca dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
Considerando a Resolução nº 11, de 23 de setembro de 2015, do CNAS, que caracteriza
os usuários, seus direitos e sua participação na Política Pública de Assistência Social e no
Sistema Único de Assistência Social, e revoga a Resolução nº 24, de 16 de fevereiro de
2006;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer regras e critérios do processo eleitoral para a representação da
sociedade civil, gestão 2022-2024 do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS,
sob a fiscalização do Ministério Público.
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Art. 2º - Poderão participar do processo eleitoral, organizações e entidades de assistência
social, organizações e representantes de usuários e entidades de trabalhadores do SUAS
que atenderem os critérios estabelecidos no Regulamento de convocação das eleições,
aprovado como parte integrante dessa deliberação.

Art. 3º - Constituir a Comissão Eleitoral Organizadora das Eleições para escolha dos
representantes da Sociedade Civil, integrada por representantes do Poder Público e da
Sociedade Civil.
Comissão Eleitoral
Dois conselheiros não governamental:
Vanderleia Jesus dos Santos
Aline dos Santos Silva
Dois conselheiros governamental:
Cleydiane Oliveira dos Santos
Merimar Lima dos Santos
Secretaria Executiva
Jamile de Queiroz Oliveira
Presidente
Karilma de Almeida Rios

Teofilândia, 03 de agosto de 2022

_______________________________________
Karilma de Almeida Rios
Presidente CMAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL Nº 01, DE 03 AGOSTO DE 2022.
REGULAMENTO DE CONVOÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / BIÊNIO 2022-2024
CAPÍTULO – I
DO OBJETIVO
Art.1º Este Edital tem por finalidade estabelecer as regras para eleição da sociedade civil
nos quatro seguimentos abaixo:
I – Organizações e entidades de assistência social;
II- Organizações e representantes de usuários;
III- Entidades de Trabalhadores do SUAS;
IV- Usuários da Política de Assistência Social.
CAPÍTULO – II
DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL

Art. 2º. Entende-se como organizações e entidades de assistência social aquelas sem
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento
aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia
de direitos (redação dada pela Lei nº 12.435/2011).
São características das entidades e organizações de assistência social, conforme art.3º
da LOAS:
I-Atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social
básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou
risco social e pessoal, nos termos desta lei e, respeitadas as deliberações do CNAS de
que tratam os incisos I e II do art. 18 da LOAS; (Resolução CNAS nº 109, de 11 de
novembro de 2009);
II- Assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos
termos desta lei, e respeitadas as deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e II do
art. 18 da LOAS (Resolução CNAS nº 27/2011).
III-Defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente
para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos,
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência
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social, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações do CNAS de que tratam os
incisos I e II do art. 18 da LOAS (Resolução CNAS nº 27/2011).

Art. 3º. Entende-se como representantes dos usuários e organizações de usuários
(RESOLUÇÃO CNAS Nº 11, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015):
I - Usuários são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se encontram em situações
de vulnerabilidade e riscos social e pessoal, que acessam os serviços, programas,
projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Política Pública de Assistência
Social e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Parágrafo único - Serão considerados representantes de usuários sujeitos coletivos
vinculados aos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda da
política de assistência social, mobilizadas de diversas formas, e que têm como objetivo a
luta pela garantia de seus direitos.
II - As organizações de usuários são sujeitas coletivos, que expressam diversas formas
de organização e de participação, caracterizadas pelo protagonismo do usuário.
Parágrafo único - São consideradas como legítimas as diferentes formas de constituição
jurídica, política ou social: associações, movimentos sociais, fóruns, Conselhos Locais de
Usuários, redes ou outras denominações que tenham entre seus objetivos a defesa e a
garantia de indivíduos e coletivos de usuários do SUAS.
Art. 4º. Considera-se entidades de trabalhadores (RESOLUÇÃO CNAS Nº 06, DE 21
DE MAIO DE 2015). todas as formas de organização de trabalhadores do setor como
associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais,
conselhos federais de profissões regulamentadas, fórum nacional, e fóruns regionais,
estaduais e municipais de trabalhadores, que organizam, defendem e representam os
interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na política de assistência
social, conforme preconizado na Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, na Política
Nacional de Assistência Social - PNAS e no Sistema Único da Assistência Social - SUAS.
Capítulo III
Do processo de eleição da Sociedade Civil
Art. 5°. A assembleia de eleição acontecerá dia 05 de setembro às 09:00h, na sede da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 6º. As representações da sociedade civil, uma vez eleitas, indicarão no dia do pleito
seus representantes titular e suplente.
Art.7º. Ficam impedido de se candidatar como representante:
I – Os detentores de cargos em comissão ou de direção, servidores públicos com cargo
de comissão ou direção, e as pessoas com parentesco de cônjuge ascendentes,
descentes ou irmão do Chefe do Poder Executivo Municipal;
II- Conselheiro representante da sociedade civil que exerceu titularidade por dois
mandatos consecutivos por mais de 2/3 (dois terços) do período, independente do
segmento por ele representado.
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Art. 8º. O segmento da sociedade civil que tiver um único candidato, este será eleito por
simples aclamação da Assembleia.

Capítulo IV
Das inscrições
Art.9º As inscrições acontecerão a constar da data de publicação desse edital até 23 de
de agosto na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua
Manoel Joaquim de Moura, nº 158 , centro, no turno matutino na secretaria executiva do
CMAS.
Art. 10 . São documentos obrigatórios para a inscrição dos candidatos da sociedade civil,
para eleição de conselheiros do CMAS.
I - Para os segmentos que possuem constituição jurídica:
1. Ofício de encaminhamento da entidade indicando seu representante;
2. Cópia da carteira de identidade e CPF;
3. Estatuto e Ata de eleição da atual diretoria, registrados em cartório ou validação
equivalente
4. Relatório de atividades desenvolvidas pela entidade durante o ano de 2021.
II - Para os segmentos que não possuem constituição jurídica (representantes dos
usuários da política de assistência social):
1. Ofício de encaminhamento do serviço socioassistencial, grupo de convivência ou
movimento social que o usuário está inserido, indicando seu representante;
2. Cópia da carteira de identidade, CPF ou Cartão do NIS;
3. Cópia Ata ou outro documento de indicação da representação;
Art.11. Os interessados deverão, no momento de apresentação do pedido de habilitação,
indicar a condição de seu representante como eleitor ou eleitor/candidato, bem como o
segmento a que pertencem e entregar oficio com nome dos possíveis representantes
titular e suplente para nomeação em caso de eleita.
Capítulo V - Da Comissão Eleitoral
Art.12. A Comissão eleitoral responsável pela organização e acompanhamento desse
processo, será formada pelos seguintes membros, conforme deliberação do Conselho
Municipal de Assistência Social, em Reunião Ordinária realizada dia 01 de junho de 2022:
Dois conselheiros não-governamental:
Vanderleia Jesus dos Santos
Aline dos Santos Silva
Um conselheiro Governamental:
Merimar Lima dos Santos
Cleydiane Oliveira dos Santos
Secretária Executiva
Jamile de Queiroz Oliveira
Presidente
Karilma de Almeida Rios
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Art.13. Compete à Comissão eleitoral:
I. Divulgar todas as informações relativas ao processo eleitoral;
II.Registrar em Ata, todas as ocorrências consideradas relevantes durante o processo
eleitoral, em cujo registro deverão constar o nome e a assinatura de todos os membros
integrantes da Comissão eleitoral;
III.Julgar os recursos que podem ser apresentados e dirimir as eventuais dúvidas surgidas
durante o processo eleitoral;
IV.Coordenar e executar o processo eleitoral na forma estabelecida neste Regulamento;
e,
V. Zelar pela boa condução dos atos relativos ao processo eleitoral.
Capítulo VI - Do Cronograma
Art.14. O Cronograma aprovado pela Comissão Eleitoral será da seguinte maneira:
DATA
04 a 23/08
23/08

25/08
26/08

30 e 31/08
01/09
02/09
05/09
06/09
08/09

ATIVIDADE
Período de inscrição
Observação: Não havendo inscrições até o dia 23/08, a Comissão Eleitoral
fará busca ativa às organizações, entidades e representações de usuários
conhecidas no município.
Analise das inscrições pela Comissão Eleitoral.
Publicação no Diário Oficial Municipal, contendo relação de representantes
ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência
social e dos trabalhadores do SUAS habilitados.
Período para recurso junto à comissão eleitoral
Resultado de recurso se houver
Homologação das entidades habilitadas
09:00 horas Assembleia de Eleição
Publicação dos resultados das eleições dos representantes da sociedade
civil no CMAS
Posse dos Conselheiros
Capítulo VII- Das Disposições Finais

Art.15. A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e
não remunerado.
Art.16. Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Comissão
Eleitoral, sem prejuízo de edição de novos editais e resoluções por parte do Conselho
Municipal de Assistência Social de Teofilândia – CMAS.
Art.17. A nomeação dos conselheiros, deverá ser publicada até o dia 12 de setembro de
2022 por meio de Decreto
Art.18. A posse dos Conselheiros eleitos, titular e suplente, para o biênio 2022-2024, darse-á até o dia 08 de setembro.
_______________________________________
KARILMA DE ALMEIDA RIOS
Presidente CMAS
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DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A
ELEIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

I - Para os segmentos que possuem constituição jurídica
( ) Ofício de encaminhamento da entidade indicando seu representante;
( ) Cópia da carteira de identidade e CPF do dirigente;
( ) Estatuto e Ata de eleição da atual diretoria, registrados em cartório e
( ) Relatório de atividades desenvolvidas pela entidade durante o ano de 2012 em que constará a
população beneficiária, sua caracterização e finalidade;

II - Para os segmentos que não possuem constituição jurídica (representantes dos usuários da
política de assistência social):
( ) Ofício de encaminhamento do serviço socioassistencial, grupo de convivência ou movimento
social que o usuário está inserido, indicando seu representante;
( ) Cópia da carteira de identidade, CPF ou Cartão do NIS;
( ) Ata da reunião que indicou a representação e
( ) Relatório das atividades desenvolvidas no último ano.
Parecer da Comissão:
( ) Habilitado
( ) Desabilitado

Membro da Comissão

Membro da Comissão
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REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO
À Comissão Eleitoral,
Fundamentado nos dispositivos da Resolução CMAS 08 de junho de 2022, venho pelo
presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS – BIÊNIO
2022/2024.
Nome da Entidade/organização: _____________________________________________________________
Presidente: _________________________________________ CNPJ: ____________________________
Endereço:
_________________________________________________________________________
Telefone: (____) ____________________________ FAX: (____) ______________________________
Endereço Eletrônico: ____________________________________________________________________
Referência para contatos: (nome e qualificação) ________________________________________________
Se Representante de usuários:
Nome completo: ______________________________________________ CPF: _______________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
Telefone: (____) ____________________________ FAX: (____) ______________________________
Endereço Eletrônico: ____________________________________________________________________
Referência para contatos: (nome e qualificação) ________________________________________________

Habilitação:
Condição: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa)
( ) Eleitora
( ) Habilitar para designar candidato(a)
Segmento: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa)
( ) Representante ou organização de usuários de Assistência Social
( ) Entidade e organização de Assistência Social
( ) Entidade e organização de Trabalhadores do Suas
Local ________________________, Data ____ de _____________ de 2022.
____________________________________________
(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal)
____________________________________________
(identificação e qualificação de quem assina o documento)
_________________________________________________
(assinatura e identificação da pessoa física designada)
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Anexo II
INFORMAÇÕES DOS TITULARES E SUPLENTES

Representante titular:
Nome completo:__________________________________________________________________
Nº do RG: ___________________, Órgão expedidor: ____________, CPF: ____________________
Titulo de Eleitor: ________________________ seção ______________zona___________________
Endereço Residencial:______________________________________________________________
Telefone: ( ) _________________ E-mail: ______________________________________________

Representante suplente:
Nome completo: __________________________________________________________________
Nº do RG: ____________________, Órgão expedidor: ____________, CPF: ___________________
Titulo de Eleitor: ____________________________ seção ______________zona_______________
Endereço Residencial:______________________________________________________________
Telefone: ( ) _________________ E-mail: ______________________________________________
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Anexo III

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
(Segmento Entidades e Trabalhadores)
DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da entidade/organização) _________________________
______________________________________________________________________________________,
com sede (endereço) ___________________________________________________________________, na
cidade de ______________________________________, Estado (UF) _______, portadora do CNPJ nº
___________________________________, está em pleno e regular funcionamento, desde (data de fundação)
______/______/__________, cumprindo regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo a sua
Diretoria atual, com mandato de ______/______/______ a ______/______/______, constituída dos
seguintes membros, de acordo com ata de eleição e posse:
Presidente (nome completo): __________________________________________________________________
Nº do RG: ____________________, Órgão expedidor: _____________, CPF: _______________________
Endereço Residencial: ____________________________________________________________________
_____________________________________ E-mail: __________________________________________
Vice-presidente ou cargo equivalente (nome completo): ___________________________________________
Nº do RG: ____________________, Órgão expedidor: _____________, CPF: _______________________
Endereço Residencial: ____________________________________________________________________
_____________________________________ E-mail: __________________________________________
Secretário(a) ou cargo equivalente (nome completo): _______________________________________________
Nº do RG: ____________________, Órgão expedidor: _____________, CPF: _______________________
Endereço Residencial: ____________________________________________________________________
_____________________________________ E-mail: __________________________________________
DECLARO, em complemento, que a entidade ou organização acima identificada desenvolve suas
atividades institucionais, há no mínimo dois anos, a (citar): ______________________,
__________________, _________________, ___________________, ___________________.

__________________, _____ de __________________, de 2022.

______________________________
(assinatura do (a) Presidente da Entidade ou seu Representante legal)
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / BIÊNIO 20222024

A entidade ______________________________________________________, encontra-se
devidamente inscrita no Processo Eleitoral para escolha de Representantes e Organizações de
Usuários no Conselho Municipal de Assistência Social de Barrocas – CMAS sob o nº _________ que
acontecerá dia 01 de agosto de 2022 às 09:00h na Sede da SMAS.
Teofilândia, ______ de ______________ de 2022.

_________________________________________________
Conselheiro (a) Membro da Comissão

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDIYNJZDNTM4QZY2ODVBNZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

